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*02.01.2016 - Iwiczno - Udział w Jubileuszu 50-lecia ślubu Ireny i Pawła Szarmach,
*11.01.2016 - Starogard Gd. - Udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca,
*13.01.2016 - Kaliska - Spotkanie w sprawie przekazania GOK Kaliska w zarząd świetlic
Cieciorka, Piece, Studzienice,
*14.01.2016 - Kartuzy - Udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Związek
Gmin Pomorskich,
*15.01.2016 - Kaliska - Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Starogardzie
Gd. w sprawie realizacji inwestycji na terenie gminy,
*18.01.2016 - Czarne - Udział w Jubileuszu 90-tych Urodzin p.Agaty Zielińskiej,
*20.01.2016 - Starogard Gd. - Podpisanie umowy kupna - sprzedaży działki gminnej w
kancelarii notarialnej,
*20.01.2016 - Kaliska - Spotkanie z p.A.Juszczyńskim i jego pełnomocnikiem w sprawie
dotyczącej miejsca na cmentarzu,
*20.01.2016 - Kaliska - Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej,
*21.01.2016 - Starogard Gd. - Udział w Powiatowej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa,
*27.01.2016 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielem firmy BIOGRADEX opracowującego
dokumentację na budowę oczyszczalni.
Wydawca:
Urząd Gminy Kaliska, ul.Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
tel. (58) 58-89-201 (centrala), (58) 58-89-204 (sekretariat), (58) 58-89-206 (fax)
www.kaliska.pl, e-mail: sekretariat@kaliska.pl, wojt@kaliska.pl, promocja@kaliska.pl,
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Złożono 2252 wnioski o Stypendium Marszałkowskie, pozytywnie rozpatrzono 2229 wniosków, ostatecznie 400 osób otrzymało stypendium, a w tym 7
uczennic z naszej szkoły:
Karolina Babińska, Anna
Cieplińska, Anna Frost, Zuzanna
Głodek, Urszula Pilarska,
Michalina Sabiniarz, Amelia
Słomińska.
9 lutego 2016r. w Filharmonii
Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się
uroczysta Gala Wręczania
Stypendium Marszałkowskiego.
We wtorek o godzinie 9.00 z
Zespołu Szkół Publicznych w
Kaliskach wyruszył bus ze stypendystkami, ich
rodzicami, Panem Dyrektorem - Karolem
Gołąbkiem, jedną opiekunką stypendystek Panią Natalią Wysokińską oraz przedstawicielką
Urzędu Gminy w Kaliskach - Panią Patrycją
Bławat-Kulińską.
Na miejscu w Filharmonii obejrzeliśmy występ
baletowy uczniów Ogólnokształcącej Szkoły
Baletowej im. Janiny Jarzynówny – Sobczak w
Gdańsku. Zaprezentowano między innymi
fragment baletu: „Dziadek do orzechów”, adagio z baletu „Giselle”. Następnie powitał nas
Marszałek Województwa Pomorskiego Pan
Mieczysław Struk. Pan Marszałek w swej wypowiedzi nawiązał do zasad funkcjonowania
Pomorskiego Programu Pomocy Stypendialnej.
Po przemowie Pana Marszałka przyszła kolej

na rozdanie stypendiów. W kolejności alfabetycznej powiatów uczniowie różnych szkół wchodzili na scenę po odbiór stypendiów. Gdy nadszedł czas na Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach to nasze uczennice otrzymały nie tylko gratulacje i dyplomy z rąk Wicemarszałka - Pana
Krzysztofa Trawickiego, ale również nasz
Dyrektor wręczył im listy gratulacyjne oraz nagrody książkowe w imieniu Wójta Gminy: Pana
Sławomira Janickiego oraz Przewodniczącego
Rady Gminy: Pana Zbigniewa Szarafina.
Miłą niespodzianką okazał się fakt, że nasz
absolwent Marcin Tuszkowski również otrzymał Stypendium Marszałkowskie.
Gala zakończyła się poczęstunkiem w foyer w
Filharmonii. Życzymy powodzenia i dalszych
sukcesów!
Natalia Wysokińska

„Rok Matematyki na Pomorzu” Finał WOŚP w ZOW w PIECACH
Sukces uczennicy ZOW Piece. Konkurs
„Bajeczna historyjka o zastosowaniu matematyki w …” rozstrzygnięty!
Konkurs był zorganizowany przez Centrum
Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej w ramach inicjatywy „Rok Matematyki na Pomorzu”.

Z naszej szkoły zostały wysłane prace czterech
uczniów: Kingi Kaczorowskiej, Magdaleny
Gornowicz, Pauliny Byzon i Piotra
Kaczorowskiego. Z kilkuset nadesłanych prac z
województwa pomorskiego Komisja Konkursowa wyróżniła i nagrodziła tylko 14 prac, a wśród
nich znalazła się bajka pt.” Jak Olbrzym został
Ułamkiem” Kingi Kaczorowskiej z klasy III
ZOW Piece. Uczennica została zaproszona na
uroczyste wręczenie nagród, które odbyło się 21
stycznia 2016 roku w Sali Senatu Politechniki
Gdańskiej.
Wszystkim Bajkopisarzom dziękujemy za
udział, a Laureatce konkursu serdecznie gratulujemy!
Materiały ZOW Piece

Finał WOŚP w ZOW w PIECACH
Czas szybko leci i w Piecach już po raz ósmy
zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Dzień 10 stycznia 2016 roku był dniem, podczas
którego serca prawie wszystkich Polaków, a
wśród nich nasze uśmiechały się i zabiły w rytmie ofiarności na rzecz szpitalnych oddziałów
pediatrycznych i godnej opieki medycznej
seniorów.
Potrzeby związane z ratowaniem zdrowia i życia dzieci oraz udzielaniem pomocy medycznej
osobom starszym nie są obce mieszkańcom
2 Pieców, co odzwierciedliła ich ofiarność.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2016 roku

Dzięki zjednoczonym siłom i wielkiemu zaangażowaniu całej lokalnej społeczności oraz
gości udowodniliśmy, że „Mierzymy wysoko” i
udało się nam zebrać kolejną rekordową kwotę
8.101,96zł.
Podobnie jak w latach ubiegłych impreza w
Piecach miała charakter koncertu, podczas
którego wystąpili: Dzieci z OREW w Czarnej
Wodzie, Klaudia Kobusińska z Czerska, P.Piotr
Plata jako Iron Man, P.Grzegorz Wałaszewski z
p. Katarzyną i p. Moniką z pokazem tańca
Salsation, Dziecięca Schola z Pieców, Zespół
muzyczny „Kris Band”, Wernika Dembicka z
Kalisk, Duet instrumentalny-P.Piotr Wróblewski
i p.Robert Szczygielski, uczniowie szkoły w
Piecach.

Nasi „milusińscy”, którzy byli obecni w szkole
podczas trwania koncertu mieli możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji, które dostarczyły im wielu miłych wrażeń. Dodatkowe
atrakcje to „Ciasteczkowy Raj” przygotowany
przez dzieci z przedszkola z oddziału „0”, warsztaty plastyczne prowadzone przez p.Gabrielę
Groth, zabawy w „Sali zabaw”, malowanie twarzy, kawiarenka internetowa.
W trakcie imprezy można było skosztować
wspaniałości sztuki kulinarnej przygotowane przez lokalne KGW Piece oraz słodkich wypieków wykonanych
przez rodziców naszych uczniów. Bezpieczeństwo zapewnili nam wspaniali panowie strażacy z OSP w
Piecach. Pomyślny przebieg
koncertu finałowego możliwy był dzięki ofiarnemu wsparciu wielu osób
prywatnych, firm i instytucji oraz występujących gwiazd estrady. Materiały ZOW Piece
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procentowy zaległości w wnoszonych opłatach
od mieszkańców, który na koniec 2015r wyniósł
15,36% (co dało kwotę 146.988 zł).
Szanowni Państwo decyzja o ewentualnym
wystąpieniu ze Związku Gmin Wierzyca nie będzie łatwą. Do końca czerwca podejmiemy decyzję i poprzedzimy to dyskusją w Radzie Gmi-
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ny oraz na zebraniach sołeckich w miesiącu
kwietniu 2016r, na które serdecznie zapraszam.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

BUDŻET NA ROK 2016 - KOLEJNE PROJEKTY
Poza budową dróg opisanych w poprzednim
Kaliskim Gońcu w 2016 roku planujemy wykonanie:
ť projektu modernizacji ujęcia wody w Cieciorce i podłączenia z siecią wodociągową w
Kaliskach,
ť dokumentacji projektowej w ramach pomorskiego projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe”
na przystanie kajakowe,
ť projektu na utwardzenie poboczy i budowę
chodnika przy ul. Krętej we Franku,
ť projektu i wykonanie wiaty garażowej na pojazdy komunalne na placu OSP w Kaliskach,
ť projektu remontu chaty kociewskiej w
Piecach,
ť projektów dwóch budynków socjalnych w
Kaliskach,
ť projektu i realizację budowy bądź rozbudowy
obiektu do realizacji programu „Senior Wigor”.
W zakresie poprawy bezpieczeństwa poprzez
budowę nowych punktów świetlnych planujemy projekty oświetlenia i nowe punkty świetlne
w miejscowości Strych, Dunajki, Kaliska (ul.
Nowa),Leśna Huta, Bartel Wielki, Młyńsk,
Iwiczno.
W tym roku kończymy opracowanie dokumentów planistycznych takich jak:
vstudium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb powstania drugiej żwirowni w gminie Kaliska,
vplan miejscowy dla działki gminnej w Bartlu
Wielkim, dla fragmentu miejscowości Łążek i
dla fragmentu miejscowości Czarne,
vprogram opieki nad zabytkami,
vplan zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla Gminy Kaliska na
lata 2015-2025,
vaktualizacji Strategii Gminy Kaliska,
vplan zaopatrzenia gminy Kaliska w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe.
Gmina Kaliska podejmuje także inne inicjatywy dla mieszkańców w zakresie pomocy finansowej w zakresie ochrony środowiska jak: realizację programu dopłat do utylizacji azbestu z budynków mieszkalnych, dopłatę do budowy przydomowych oczyszczalni, dopłatę do budowy
studni głębinowych, realizację programu w ramach WFOŚ w Gdańsku dot.wymiany źródeł
ciepła na ekologiczne (od dwóch lat w przypadku ogłaszania konkursów przez ww. fundusz)

Realizujemy szereg programów z polityki społecznej dla osób niepełnosprawnych w ramach
prowadzonego ŚDS w Kaliskach oraz programów zdrowotnych, szczepień przeciwko wirusowi hpv, wad postawy dzieci oraz innych.
Obecnie trwają przygotowania do wdrożenia
projektu teleopieki dla osób starszych, których
stan zdrowia i schorzenia uniemożliwiają swobodne i samodzielne przebywanie we własnych
mieszkaniach.
Z pewnością to nie wszystkie przedsięwzięcia,
które realizujemy - jest ich znacznie więcej. Na
chwilę obecną przygotowujemy się również do
wdrożenia rządowego programu pomocy rodzinom 500+.
Wójt Gminy Sławomir Janicki

JABŁKA DLA MIESZKAŃCÓW
Gmina Kaliska od marca 2015r
do chwili obecnej wydała 100
ton jabłek. Partnerem w zakresie pozyskiwania jabłek dla
mieszkańców gminy Kaliska
jest Stowarzyszenie „Amor Omnia Vincit”„Dzieci to nasza przyszłość” mające siedzibę w
Starogardzie Gd.
To za ich przyczyną jabłka trafiają do nas z sadów mieszczących się pod Warszawą. Od listopada 2015r zmieniły się zasady w zakresie przyjmowania i wydawania jabłek. Jedną z najważniejszych zmian, które nastąpiły to GOPS w
Kaliskach stał się pośrednikiem w zakresie przekazu owoców, jak również zostały wprowadzone ograniczenia ilości jabłek na osobę w rodzinie. Ważne również jest to, że jest możliwość
odbioru jabłek w imieniu osób najbliższych.
W ciągu roku z darowizny skorzystało około 565
rodzin oraz 8 instytucji działających na terenie
Gminy Kaliska. Dzięki przychylności Zakładu
Kamieniarskiego p.Trawickich możemy sprawnie działać przy rozładunku towaru. Gorące podziękowania dla naszej OSP Kaliska oraz pracowników wykonującym prace społecznie–użyteczne. Pracownicy GOPS czuwają nad płynnością w zakresie odbioru owoców. Niezmiernie
ważne jest by nie tylko przyjmować darowizny,
ale należycie i z szacunkiem je wykorzystywać,
pamiętając o nie marnotrawieniu i godnemu
wykorzystaniu jabłek, które sami przyznajcie są
smaczne i zawsze dobre o każdej porze roku.
p.o. Kierownik GOPS Monika Szmaglińska
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TRANSPORT PUBLICZNY W GMINIE
GMINA KALISKA W TYM ROKU UCHWALI
- „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kaliska
na lata 2015 - 2025”.
W ubiegłym roku
zleciliśmy opracowanie kompleksowego
planu, który jest
dokumentem niezbędnym,
aby móc korzystać z uprawnień w przepisach
prawa, które w całości wejdą w życie w dniu
01.01.2017 roku.
Zgodnie z zapisami prawa, organizatorem publicznego transportu zbiorowego, w zależności od
zasięgu przewozów, jest gmina, związek międzygminny, powiat (miasto na prawach powiatu), związek powiatów, województwo lub minister właściwy do spraw transportu. Ustawa z
dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (zwana dalej Ustawą) powierza organizatorowi do wykonania trzy zadania (art.8):
1. planowanie rozwoju transportu,
2.organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
3.zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.
O skutecznym wykonywaniu pozostałych funkcji przesądza prawidłowa realizacja zadania planowania rozwoju transportu w formie planu
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (plan transportowy). Ustawa
nakłada obowiązek opracowania planu transportowego na niektórych organizatorów.
Plan Transportowy określa w szczególności:
™ sieć komunikacyjną, na której jest planowane
wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, poprzez określenie linii
komunikacyjnych na danym obszarze; ocenę i
prognozy potrzeb przewozowych z uwzględnieniem w szczególności: lokalizacji obiektów użyteczności publicznej, gęstości zaludnienia obszaru objętego planem transportowym, zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym oraz
osobom o ograniczonej zdolności ruchowej do
publicznego transportu zbiorowego.
™ przewidywane finansowanie usług przewozowych w tym: źródła finansowania, formy finansowania; rentowność linii komunikacyjnych,
preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków
4 transportu, w szczególności propozycje doty-

czące wyboru rodzaju tych środków, uwzględniając infrastrukturę transportową znajdującą
się na obszarze objętym planem transportowym;
™ zasady organizacji rynku przewozów, w tym
przewidywany tryb wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego; pożądany standard
usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, uwzględniając potrzebę zapewnienia w szczególności: ochrony
środowiska naturalnego, dostępu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności
ruchowej do publicznego transportu zbiorowego, dostępności podróżnych do infrastruktury
przystankowej;
™ przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera w tym uwzględniając
potrzeby pasażerów związane z dostępem do informacji w zakresie: godzin przyjazdu lub odjazdu środków transportu, obowiązujących opłat za
przejazd, obowiązujących uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, węzłów przesiadkowych, koordynacji połączeń różnych rodzajów środków
transportu, regulaminów przewozu osób; kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego.
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego
Transportu Zbiorowego dla Gminy Kaliska na
lata 2015 - 2025 uwzględnia elementy infrastruktury komunikacyjnej: stan zagospodarowania
przestrzennego oraz ustalenia wynikające z:
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju, Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy, Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego;
Podsumowując, posiadanie przez gminę takiego
planu pozwoli gminie jako organizatorowi transportu w obrębie swojej gminy dowolne kształtowanie tras przejazdu i dojazdu uczniów do szkół,
a mieszkańców przemieszczania się w obrębie
gminy - bowiem od 1 stycznia 2017r. przestaną
obowiązywać przepisy dotyczące zezwoleń dla
obecnych przewoźników. Zamiast tego operatorom (przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego trans-

STATYSTYKA ŚMIECIOWA
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kaliska.
W jednym z poprzednich numerów naszego
wydania Kaliskiego Gońca pisałem o wzroście
opłat za odbiór odpadów komunalnych.
Wówczas informowałem, że dokonam analizy
naszej gminy w kontekście odłączenia się od
Związku Gmin Wierzyca.
W 2014r. do związku wpłynęło z naszej gminy
ok.740 tys.zł, a wydatki ponoszone za opłaty na
składowisku odpadów „Stary Las” i koszty transportu wynosiły łącznie ok.570 tys.zł.
Gdyby gmina zatrudniała pracownika należałoby doliczyć ok.80tys.zł jako koszty jego pracy,
utrzymania stanowiska oraz koszt przesyłek
pocztowych to kwota wyniosłaby ok.650 tys.zł.
Różnica na plus wynosiłaby w tym roku 90 tys.zł
(przy nie uwzględnieniu zaległości osób unikających opłat).
Należy pamiętać, że częstotliwość odbioru odpadów była mniejsza, stosowano segregację
workową do niektórych frakcji i co najistotniejsze kwota za transport jednej tony wynosiła
167,40 zł.
W roku 2015 weszły nowe stawki za transport
jednej tony odpadów z naszej gminy. Kwota ta
wzrosła do poziomu 449,82 zł.
Stało się tak, z powodu ogłoszenia nowych
przetargów na świadczenie usługi transportowej

i wyposażenia posesji w zwiększoną ilość pojemników do segregacji odpadów zgodnie z
przyjętym regulaminem.
Na koniec 2015r. dochody z terenu naszej gminy
to kwota ok.830 tys.zł. Wydatki, które należałoby pokryć to kwota ponad 1 mln zł (1.070 tys.zł)
do której analogicznie doliczamy ok.80 tys.zł
koszt pracownika, co daje kwotę ok.1mln 150
tys.zł.
Jak można zauważyć wniesione opłaty w starej
stawce (do września 2015r) i w nowej, zwiększonej (od października do grudnia 2015r) nie pokryły zwiększonych kosztów.
Koniec roku 2015 zamknął się stratą ok.240
tys.zł. Do tej kwoty należy doliczyć ok.150
tys.zł nie wpłaconych opłat za rok 2015).
Podsumowując...Rok 2015 dla gminy to deficyt
w kwocie ok.390 tys.zł. Pomniejszamy go o nadwyżkę z 2014r i nadal pozostaje nam strata ok.
300 tys.zł.
Przyjrzyjmy się kolejnym zestawieniom.
W 2015r wzrosła ilość wytwarzanych odpadów
na terenie naszej gminy o 20% w porównaniu do
2014r co daje wzrost o 16% (225,8 t).
W ilości składanych deklaracji nastąpił niewielki wzrost i nie mają znaczenia dla zwiększenia
wpływów z tytułu wnoszonych opłat od mieszkańców naszej gminy. Niepokojący jest wzrost
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TRANSPORT PUBLICZNY W GMINIE GMINA KALISKA OPRACOWUJE
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Z ŻYCIA ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ...

portu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie), będzie wydawane zaświadczenie zgodnie z art. 28 ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym. Przewoźnicy będą natomiast musieli dokonać zgłoszenia o zamiarze
wykonywania przewozu osób. Będą mogli wykonywać ten przewóz dopiero po otrzymaniu od
organizatora potwierdzenia takiego zgłoszenia
(art. 30 i n.). Zmiany te są istotne zwłaszcza z
punktu widzenia mieszkańców korzystających z
biletów ulgowych.
Od 1 stycznia 2017 roku stosowanie ustawowych ulg przy sprzedaży biletów będzie obowiązywało tylko operatorów, czyli na liniach, na
których będą wykonywane przewozy o charakterze użyteczności publicznej. Pozostali przewoźnicy będą zwolnieni z takiego obowiązku, a
jeśli nawet podejmą decyzję o stosowaniu tych
samych ulg, to nie będzie im przysługiwała z
tego tytułu rekompensata (będą to tzw. ulgi komercyjne). Będą oni bowiem prowadzić działalność przewozową na własne ryzyko ekonomiczne.
Nasz plan ma za zadanie organizację dowozów
uczniów do naszych szkół z wykorzystaniem
ulg, co obniży ponoszone koszty gminy oraz wykorzystanie potencjału lokalnych przewoźników. Większość gmin z naszego powiatu nie wykonuje takiego planu samodzielnie dla gminy –
korzystają z planów powiatowych. Takie zaniechanie może spowodować, że operatorem zostanie jeden podmiot, który pomimo wprowadzenia
biletów ulgowych wprowadzi bardzo wysokie
ceny biletów lub zlikwiduje linie nierentowne.
Jesteśmy pewni, że takiego scenariusza unikniemy poprzez nasze działania.

Świetlica terapeutyczna to miejsce nauki, zabawy, wspólnego spędzania czasu wolnego
dzieci.

Dzieci brały udział w zajęciach wychowawczo
– profilaktycznych, konkursach „Alkohol szkodzi zdrowiu”, „Palenie papierosów szkodzi
zdrowiu”. Rozmawialiśmy o szkodliwych substancjach, jakie znajdują się w dymie papierosowym. Co tydzień odbywają się zajęcia kulinarne, gdzie dzieci wspólnie przygotowują
posiłki.

Ponadto dzieci biorą udział w zajęciach plastycznych. Wielką radość sprawia im tworzenie,
kucharzenie i spędzanie czasu razem.

GMINA KALISKA OPRACOWUJE
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Pracownik
Świetlicy
terapeutycznej
Katarzyna
Szulit
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Program opieki nad zabytkami jest dokumentem wymagającym cyklicznej aktualizacji.
Ponieważ niniejsze opracowanie powstaje po raz
pierwszy, powinno być istotnym punktem odniesienia dla programów powstających na kolejne
okresy czteroletnie, z koniecznymi zmianami,
które będą uwzględniać nowe uwarunkowania
prawne i administracyjne oraz zmieniające się
warunki gospodarcze i społeczne. Zgodnie z art.
87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wójt

sporządza program opieki nad zabytkami swojej gminy na okres 4 lat.
Podstawowym celem jego jest:
1.Włączenie problemów ochrony zabytków
do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
2. Uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej,
3. Zahamowanie procesów degradacji zabytków
i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania,
4. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków
oraz walorów krajobrazu kulturowego,
5.Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami,
6.Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków,
7.Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.
Przedmiotem opracowania w naszym przypadku jest dziedzictwo kulturowe pozostające w
granicach administracyjnych gminy Kaliska.
Plan ma za zadanie inicjować, wspierać i koordynować prace z dziedziny ochrony zabytków i
krajobrazu kulturowego oraz upowszechniać a
także promować ochronę dziedzictwa kulturowego naszego terenu. Rozwijanie współpracy w
kolejnych latach powinno przynieść społeczności gminy Kaliska wymierne korzyści w zachowaniu dziedzictwa kulturowego dla przyszłych
pokoleń. Zapraszam naszych mieszkańców do
zapoznania się z założeniami planu ochrony
zabytków, które to są umieszczone na stronie
www.kaliska.pl. Osoby chcące zapoznać się z
dokumentacją papierową proszę o kontakt z pracownikiem urzędu gminy Krzysztofem Partyką.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
5
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Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach można
nazwać inkubatorem kreatywnych pomysłów i
inicjatyw podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży. Podejmowane są działania zdecydowanie wykraczające poza ramy obowiązku edukacyjnego. Cieszy nas wspólne działanie w kierunku integracji i socjalizacji, możemy być dumni z
naszych uczniów, kiedy zdobywają medale,
wchodząc często na najwyższe podium. Śledząc
szkolną stronę internetową widać z jakim zaangażowaniem szkolni podopieczni działają dla
podwyższenia swoich kompetencji naukowych,
sportowych czy artystycznych, niejednokrotnie
przynosząc osiągnięciami i wkładem pracy zaszczyt nauczycielom i wychowawcom.
W ostatnim czasie nie trudno dostrzec kolejne
sukcesy naszych uczniów.
Tradycyjnie rok kalendarzowy rozpoczynamy
organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; w roku 2015 udało nam się zebrać kwotę
19.396,04zł, krótko po tej imprezie zaangażowaliśmy się w program edukacyjny Alternatywne źródła energii.
Niedługo później 21 lutego odbył się już po raz
XIV Finał Wojewódzkiego Quizu Wiedzy o Państwach Anglojęzycznych. Uczniowie klasy VIa Urszula Pilarska oraz Krzysztof Cieślewicz
reprezentowali naszą szkołę w Gdańsku i zdobyli I miejsce, pokonując reprezentantów z 32
szkół.
W marcu nasi gimnazjaliści okazali się zwycięzcami Sejmiku ekologicznego, który odbył w
Bolesławowie. Nasze gimnazjum reprezentowali uczniowie klasy 2b, a byli to: Milena Kamińska, Ewelina Kasprzak oraz Bartosz Żugaj.
Konkurs odbył się pod hasłem ''Ochrona
kociewskiej przyrody''.
Idąc za ciosem dnia 13 marca nasza gimnazjalistka - Natalia Szarmach z klasy III b wzięła
udział w ostatnim etapie konkursu kuratoryjnego z biologii, który odbył się w sopockim liceum. Podczas konkursu zdobyła wystarczającą
liczbę punktów do uzyskania tytułu finalisty. To
duże osiągnięcie zarówno dla Natalii jak i naszej
szkoły.
W dniach 17-18 kwietnia 2015 roku odbył się w
Kaliskach 49 Ekstremalny Rajd na Orientację
,,HARPAGAN”. Zawody te organizowane są
dwa razy do roku na terenie Pomorza. Jest to
zarazem rodzaj maratonu i biegu na orientację.

W tym roku wzięło w nim udział 1347 uczestników, którzy pokonywali trasy mieszane, piesze i
na rowerach.
W kwietniu również odbył się konkurs profilaktyczny zorganizowany przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Kaliskach. Konkurs, którego celem było promowanie poprzez sztukę wartości życia bez uzależnień przeznaczony był dla uczniów Gminy
Kaliska, nasi gimnazjaliści z kl. II a zajęli I
miejsce.
W kolejnym wiosennym miesiącu – maju grupa
uczniów naszego gimnazjum uczestniczyła w
pierwszej wymianie młodzieży pomiędzy naszą
szkołą a szkołą Immanuela Kanta w Reinfeld
(Niemcy).
Po raz drugi nasza szkoła zgłosiła udział uczniów w projekcie "Pomorskie - dobry kurs na
edukację". W tym prestiżowym programie
Urzędu Marszałkowskiego stypendium otrzymała Milena Kamińska oraz kilku absolwentów
naszej szkoły.
Wkrótce później o społeczną kondycję fizyczną
zadbali nauczyciele wychowania fizycznego,
kiedy w dniach 26.05. - 01.06.2015r. w naszej
gminie po raz pierwszy odbył się Europejski
Tydzień Sportu dla Wszystkich kierowany przez
Krajową Federację Sportu dla Wszystkich. Całość przedsięwzięcia została zainicjowana przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach
„Sportowego Tygodnia” zorganizowane zostały
imprezy rekreacyjno – sportowe na terenie ZSP
w Kaliskach. Głównym celem działań sportowych była aktywizacja ruchowa obywateli naszej gminy.

Pod koniec roku szkolnego w wyniku ubiegłorocznego zwycięstwa 12.06.2015 odbyła się w
naszej szkole XII Powiatowa Gimnazjada Ekologiczna - PG w Kaliskach zajęło II miejsce.
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Na mecie roku szkolnego uczniowie kl. II udali
się na wycieczkę Tatrzańska Przygoda na podbój górskich szlaków. Wrażeń nie brakowało.
W czasie wakacji 8-9 sierpnia odbyła się kolejna
edycja najbardziej „zakręconej imprezy sezonu”
- PUCHAR POLSKI w układaniu kostki Rubika.
Na początku obecnego roku szkolnego złożony
został do Kuratorium Oświaty w Gdańsku
wniosek o dofinansowanie w ramach Programu
Bezpieczna+. Miło nam poinformować, że
wniosek został pozytywnie oceniony i Wojewoda Pomorski podjął decyzję o jego dofinansowaniu.
Nasza szkoła przystąpiła również do kolejnego
projektu tym razem poświęconego edukacji
zdrowotnej w klasach gimnazjalnych. Edukacja
zdrowotna jest jednym z działów realizowanych
na zajęciach wychowania fizycznego. Aby ułatwić nauczycielom realizację tych zagadnień
Fundacja Medicover wyszła z propozycją
współpracy poprzez program PoZdro!
Na tym nie wyczerpały się pomysły projektowe,
ponieważ przystąpiliśmy do programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Wszyscy uczniowie klas I szkoły podstawowej będą uczestniczyć w zajęciach dotyczących najważniejszych
zasad bezpieczeństwa. To największy program
w Polsce, który uczy pierwszoklasistów, jak być
bezpiecznym na drodze, w domu, w szkole oraz
w czasie wypoczynku.
Często na gruncie sportowym nasi uczniowie nie
mają sobie równych, tak było i tym razem
Młodzi piłkarze z Kalisk po wygraniu zawodów
rejonowych stali się gospodarzami Mistrzostw
Powiatu w Halowej Piłce Nożnej. Tutaj również
okazali się najlepsi, zdobywając Mistrzostwo
Powiatu.
W ostatnim
czasie realizowane są
zajęcia w
ramach projektu Bezpieczna+.
W piątek 13
listopada
odbyły się warsztaty informatyczne, tym razem
tematycznie poświęcone profilaktyce cyberprzemocy. Celem spotkania, które nazwaliśmy
Cyberwieczór było zwrócenie uwagi ucz-

niów na zjawisko cyberprzemocy, uwrażliwienie na specyfikę problemu oraz wskazanie na
konsekwencje jakie może rodzić cyberprzemoc.

W ramach zajęć z zakresu projektu Bezpieczna+
w piątek 20 listopada odbyła się także Kreatywna noc w szkole. Pani pedagog przygotowała na
ten wieczór warsztaty z zakresu nabywania kompetencji kluczowych oraz umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach wymagających kreatywności
i współpracy w grupie.
Wkrótce później zgłosiliśmy udział uczniów w
projekcie "Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017". W tym prestiżowym programie Urzędu Marszałkowskiego
stypendium otrzymało siedem uczennic naszej
szkoły, a wśród nich: Urszula Pilarska, Amelia
Słomińska, Michalina Sabiniarz, Zuzanna
Głodek, Anna Frost, Anna Cieplińska oraz
Karolina Babińska.
Obecny rok tradycyjnie otworzyliśmy organizacją środowiskowej i ogólnopolskiej imprezy
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Było
coś dla ducha i dla ciała! Wystąpiły „Gwiazdy i
Gwiazdeczki” z naszej gminy! Zebraliśmy kwotę 17.274,84zł, która została przekazana na rzecz
Fundacji Jurka Owsiaka.
W ostatnim czasie miło zaskoczyła nas uczennica Katarzyna Tuszkowska, która pod okiem p.
Anny Krużyckiej dostała się do finału wojewódzkiego konkursu polonistycznego.
Od początku ubiegłego roku odbyło się znacznie
więcej inicjatyw. Wyżej opisane to zaledwie kilka ujęć działań, podjętych w celu zapewnienia
naszym uczniom – przyszłym naukowcom
dobrych warunków edukacji i wychowania.
Sprawozdanie z działań
Zespołu Szkół Publicznych za 2015 rok.
Dyrektor ZSP Kaliska Karol Gołąbek
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